
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 11.01.2017 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Lykke, Anne Sophie, Stine, Anne 

Afbud fra: Sif, Jette 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Generalforsamling 
 

Generalforsamling planlægges til d 9/2-17 med oplæg 
ved Jette Thuesen fra kl. 15.30 og selve 
generalforsamlingen fra kl. 18. 
Jette Thuesen kontaktes hurtigst muligt mhp. om hun 
kan på dette tidspunkt. 
Vi spørger om vi kan låne lokale hos Etf 
Så snart lokale og oplægsholder er på plads sendes der 
dagsorden ud til medlemmerne og laves opslag på 
hjemmesiden. Arrangementet er gratis for medlemmer 
af selskabet. Ikke-medlemmer er også velkomne, men 
der vil være deltagerbetaling på 100 kr. 
Hvis vi kan få lokale hos Etf bestiller vi kaffe, kage og 
sodavand der. 
Vi køber selv frugt og sandwiches 
 
Vi foreslår Anne Sophie som dirigent og Lykke som 
referent. 
Hverken Lykke, Stine eller Jette ønsker at genopstille 
og Sif ønsker at trække sig selv om hun ikke er på valg. 
Der vil således være 4 ledige pladser i bestyrelsen. 
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2. Økonomi 
 

Stine har fået kvartalsregnskabet fra Etf. Der sendes 
regnskab og budget 2016 til kommentarer til vores 
økonomiske kontrollant inden GF 
På GF skal også fremlægges budget for 2018. I 2018 er 
der Nordisk Gerontologisk Kongres i Oslo og 
Verdenskongres i ergoterapi i Sydafrika som er to store 
poster, der skal tænkes med i budgettet. 
Der rykkes for opdateret medlemsliste fra Etf, så vi 
kender det aktuelle medlemstal til GF. 
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3. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Vi skal have 1 eller 2 repræsentanter afsted til 
Demensdagene i maj. Tages op efter 
generalforsamlingen. Vi når ikke den helt tidlige 
registrering, som er inden d 6/2. Næste deadline er d 

 
 
 
 



3/4, herefter stiger prisen betragteligt. Vi skal derfor 
gerne have tilmeldt nogen senest d 3/4. Tages op ved 
førstkommende bestyrelsesmøde efter GF. 
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4. Næste møde 
 

Planlægges efter generalforsamlingen med de 
bestyrelsesmedlemmer, der er på det tidspunkt. 
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5. Eventuelt 
 

Intet til dette punkt.  

 


